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O territorio que actualmente coñecemos como Galicia, do mesmo xeito que 

gran parte de Europa meridional, foi unha zona explotada e modificada polo ser 

humano desde o Neolítico. A corta dos bosques, a agricultura e o pastoreo modi-

ficaron a paisaxe orixinal polo menos desde hai 5000 anos (Criado Boado et al. 
2016). O que consideramos a paisaxe agrícola tradicional galega instaurouse a 

partir da Alta Idade Media e en amplas zonas perdurou ata a metade do século 

XX (Corbelle / Crecente 2014). Polo tanto, a biodiversidade que chegou ata nós, 

agás en puntos moi concretos, fíxoo adaptada a medios humanizados, intensa-

mente transformados, non a hábitats salvaxes orixinais.

Pero na segunda metade do século XX e de maneira acelerada nos últimos 

anos, producíronse profundos cambios que modificaron radicalmente esta 

paisaxe agrícola e gandeira tradicional e afectaron a diversidade que a habita. 

O incremento das modernas infraestruturas, da urbanización e das obras públi-

cas xunto cun éxodo xeneralizado do campo (co consecuente abandono das 

actividades agrícolas e gandeiras) supuxeron unha radical transformación nos 

usos do solo e da paisaxe. Todo isto orixinou profundos impactos na fauna e 

flora de Galicia e provocou o declive de moitas poboacións de especies animais 

e vexetais autóctonas. Dentro desta fauna orixinal, os anfibios e os réptiles son 

moi sensibles aos cambios na contorna, pola súa particular fisioloxía ectotérmica 

e limitada capacidade de desprazamento. Son tamén moi dependentes da estru-

tura da vexetación, das variacións na temperatura, na humidade, dos axentes 

contaminantes ou da presenza de especies invasoras (Collins / Crump 2009). 

Por iso, as modificacións no medio (como os cambios nos usos do solo) xeral-

mente se traducen en cambios na súa abundancia e mesmo na desaparición de 

poboacións. Máis negativa aínda é a presenza de patóxenos emerxentes, xa rexis-

trados en Galicia (Price et al. 2014).
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Ás causas directas ou próximas responsables de moitos declives de poboacións 
(cambios nos usos do solo, alteración dos hábitats, contaminación, especies 
invasoras), únense procesos globais, como o cambio climático (Araújo et al. 
2011) ou as enfermidades emerxentes mencionadas. Debido a todo isto, as 
poboacións de anfibios e réptiles están a experimentar uns acelerados procesos 
de declive, tanto a nivel global como local, especialmente documentados no caso 
dos anfibios (Stuart et al. 2008; Collins e Crump 2009), aínda que tamén no 
dos réptiles (p. ex., Gibbons et al. 2000).

Para poder coñecer como e en que grao están a producirse estes declives así 
como que especies son as máis afectadas, é preciso realizar un seguimento de 
poboacións naturais que permita a obtención de datos cuantitativos (p. ex., 
Heyer et al. 1994; Dodd 2010). En Galicia veuse realizando o seguimento de 
determinadas poboacións de anfibios e réptiles nas últimas décadas e isto permi-
tiu constatar a existencia de declives nalgunhas especies e/ou zonas. Este segui-
mento foi iniciado por nós a mediados da década de 1970 (Galán 1999a) e 
continúa na actualidade (Galán 2014a).

No caso das poboacións de anfibios de Galicia, para tratar de cuantificar os 
cambios producidos e obter información sobre as especies que sufriron as maio-
res variacións estase a realizar un seguimento dunha serie de charcas de cría na 
provincia da Coruña, que comezou a mediados da década de 1970 e que 
en determinadas zonas ten unha antigüidade que oscila entre os 35 e os 40 anos na 
actualidade. Os datos de partida obtivéronse entre 1975 e 1985, cando realiza-
mos persoalmente a mostraxe dun total de 139 medios acuáticos de moi diversa 
natureza, situados en distintas localidades da provincia da Coruña, onde se 
reproducían a práctica totalidade das especies de anfibios de Galicia. Nos anos 
do inicio do seguimento aínda non se produciran algúns dos cambios que máis 
afectaron á herpetofauna e que provocarían tan profundas transformacións no 
medio, como as grandes obras públicas e infraestruturas, a urbanización indis-
criminada, as plantacións masivas de eucaliptos ou a presenza das especies inva-
soras máis prexudiciais (como o cangrexo vermello americano ou a gambusia), 
que serían introducidos pouco despois desas datas. 
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Ao cabo dos anos púidose comprobar un declive xeneralizado das poboacións 

de anfibios da zona, debido principalmente á destrución e á alteración dos 

medios acuáticos e terrestres circundantes así como á introdución de especies 

invasoras. A desaparición ou alteración dos puntos de mostraxe orixinais, iniciada 

en 1975-1985, foi xeneralizada e persistiron moi poucos sen alterar 40 anos des-

pois (figura 1). A maioría foron destruídos polas causas sinaladas. Ademais 

deste declive, nos medios acuáticos que aínda perduran observouse unha marcada 

diminución no número de individuos e especies de anfibios que os utilizan 

(Galán 1997a, 1997b, 2011, 2014a).

Figura 1. Diminución do número de medios acuáticos utilizados polos anfibios para a repro-
dución, a partir dos que se tomaron como mostra en 1975-1985 ata a actualidade (2006-
-2013) durante un proxecto de seguimento de longa duración na provincia da Coruña.

Como factor moi negativo para a herpetofauna, comprobouse o abandono 

das actividades agrícolas e gandeiras tradicionais, que transformaban profunda-

mente os medios orixinais. Como resultado deste abandono, a vexetación arbus-

tiva expándese sobre as antigas parcelas de cultivo e pradeiras e, noutras zonas, 

plántanse de forma intensiva árbores de crecemento rápido, como os eucaliptos. 

Os hábitats deixan de ser axeitados para a herpetofauna e as poboacións de anfi-

bios e réptiles enrarécense ou desaparecen (figura 2).
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Figura 2. A vexetación arbustiva expándese sobre as antigas parcelas de cultivo (foto inferior) 
ou ben plántanse de maneira extensiva eucaliptos (foto superior).

Coincidindo coa avaliación das especies ameazadas de anfibios de Galicia (ver 

Galán 2009), segundo o Decreto 88/2007 da Xunta de Galicia, realizouse unha 

mostraxe da situación destes anfibios en 3882 medios acuáticos de todo tipo 

repartidos por todo o territorio galego. Para alcanzar esta cifra utilizáronse os 

datos de campo conseguidos entre 2003 e 2013, que excedeu moito o período 

dedicado ás mostraxes iniciais para o catálogo de especies ameazadas.

Pedro Galán
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Púidose comprobar que o 62,4 % dos medios acuáticos (2422 de 3882) tiñan 

alteracións que afectaban ás poboacións de anfibios (figura 3). As principais 

destas modificacións foron as relacionadas coa agricultura e a gandaría (40,5 %), 

as obras públicas (parques industriais, parques eólicos, minicentrais etc.; 30,5 %), 

os residuos sólidos (17,4 %) e as verteduras líquidas (6,6 %), a silvicultura (plan-

tacións de eucaliptos 10,0 %), o abandono do campo, a urbanización e as espe-

cies invasoras (Rodríguez Fernández 2015, Galán 2017).

Figura 3. Tipos de alteracións observadas e a súa frecuencia con respecto ao total de medios 
húmidos afectados.

Neste marco, a situación do sapo de esporas (Pelobates cultripes), o anfibio 

máis ameazado de Galicia, é paradigmática. Nos anos 1970 e 1980 a súa distri-

bución galega comprendía polo menos 19 localidades costeiras e sete localidades 

interiores. Na actualidade, esta distribución reduciuse moi considerablemente e 

extinguiuse en amplas zonas (Galán et al. 2010a, Crottini et al. 2010). No caso 

das poboacións costeiras, o cambio foi o máis grave, xa que das 19 coñecidas só 

persisten catro (aínda que recentemente foron redescubertas dúas máis). Nas 

zonas costeiras onde se asentaban as poboacións coñecidas dos anos 1970 ou 

1980 producíronse cambios moi intensos nos usos do solo. Hoxe están intensa-
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mente urbanizadas, o que provocou a desaparición de todos os hábitats axeitados 

para ese anfibio. Pero incluso nun espazo natural protexido –o Parque Natural 

de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán–, onde aínda se conservan os hábi-

tats que precisa en favorable estado e a especie perdura na actualidade, a súa 

poboación sufriu un grave declive. A causa é que neste espazo natural protexido 

incrementouse exponencialmente a presenza dos xabarís (Sus scrofa) nos últimos 

anos, que, por unha banda, provocaron alteracións nalgúns hábitats terrestres e 

acuáticos e, por outra, depredaron os sapos de esporas (Galán 2012a, 2015a).

Outras especies de anfibios que ata hai pouco eran comúns en Galicia, como 

o sapiño comadrón (Alytes obstetricans) ou o sapo corriqueiro (Epidalea calami-
ta), sufriron recentes declives de poboación por causas non de todo esclarecidas, 

pero moi posiblemente relacionadas cos cambios ambientais ocorridos nas últi-

mas décadas (Galán 2008, Galán et al. 2013), aínda que tamén poden ter que 

ver coas enfermidades emerxentes, especialmente no caso de Alytes obstetricans, 
como xa se comprobou noutros puntos da Península Ibérica.

Por riba destes factores de ameaza próximos ou directos atópanse riscos glo-

bais, como o cambio climático e as mencionadas enfermidades emerxentes dos 

anfibios xa detectadas en Galicia (Price et al. 2014), polo que o panorama de 

conservación deste grupo animal, o máis ameazado do mundo (Galán 2015b), é 

moi complexo.

No caso dos réptiles, tamén se detectaron descensos provocados por causas en 

xeral moi similares ás dos anfibios: o abandono do campo, coa expansión 

da vexetación arbustiva e as plantacións arbóreas dominadas polo eucalipto, os 

incendios, as grandes obras públicas, infraestruturas viarias, o incremento da urba-

nización etc. (figura 4).

Dentro dos réptiles, a lagarta da serra (Iberolacerta moticola) é un endemismo 

noroccidental ibérico cuxas poboacións da provincia da Coruña están cataloga-

das como vulnerables (Decreto 88/2007). Esta especie é un relicto climático. 

Posúe poboacións illadas en vales fluviais con bosques atlánticos, en zonas de 

baixa altitude. Nesas zonas só se atopa no fondo dos vales, onde persisten fragas 

Pedro Galán
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Figura 4. Os cambios nos usos do solo están levando a moitas poboacións de herpetos á 
desaparición. Estas especies non soportan os drásticos cambios na estrutura da vexetación. 
Foto superior, plantación masiva de eucaliptos na serra da Faladoira, sobre zonas que antes 
eran bosque e matogueira atlántica. Foto inferior, desmontes para un parque industrial en 
Arteixo (ambas as zonas na Coruña).
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atlánticas. Esas poboacións necesitan das condicións húmidas e tépedas dos bos-

ques de ribeira e atlánticos nesas gargantas fluviais e por iso só poden vivir nelas. 

Nesas poboacións púidose comprobar declives importantes e mesmo a extinción 

dalgunha destas poboacións (Galán 1982, 1999a, 1999b; Galán et al. 2007a, 

2007b; Remón et al. 2013). Este declive continuou en varias destas poboacións 

ata o momento presente (Galán 2012b, 2013, 2014b). A este respecto, é de 

destacar a poboación da conca do río Lambre (Vilarmaior, A Coruña), a máis 

reducida de todas as costeiras, que se extinguiu, despois dun rápido declive nos 

últimos 35 anos (Remón et al. 2012) (figura 5).

Figura 5. Evolución da poboación de Iberolacerta monticola da central hidroeléctrica do río 
Lambre (A Coruña), a última existente na conca dese río, durante os últimos 17 anos de 
existencia, antes da súa extinción. Nesta última fase, as lagartas só estaban presentes nos 
muros das construcións da central. Desde 2012 non se observou ningún individuo, polo que 
se pode considerar extinta.

Outro relicto climático é a lagarta das brañas (Zootoca vivipara), tamén cata-

logada como vulnerable, que ten en determinadas turbeiras galegas as poboa-

cións máis occidentais da súa especie, como as da serra do Xistral. Precisa de 

niveis moi altos de humidade e temperaturas frescas no verán para poder vivir. 

Pedro Galán
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A construción de parques eólicos nos seus hábitats e os cambios nos usos do solo 

ameazan as súas poboacións. En 2010 descubriuse unha poboación máis ao oeste 

da serra do Xistral, a unha menor altitude nunhas turbeiras illadas (Galán et al. 
2010b). Pouco despois realizouse unha plantación de eucaliptos nesa braña e a 

poboación desapareceu, e con ela todo o seu valor bioxeográfico, por ser a máis 

extrema do vertebrado con maior distribución da Terra.

Outro réptil moi limitado en Galicia é o esgonzo ibérico (Chalcides bedria-
gai), catalogado como «en perigo de extinción» nas súas poboacións insulares e 

nas da provincia da Coruña (Decreto 88/2007). Esta especie é extremadamente 

sensible ante calquera cambio no medio (Serantes e Galán 2007). Na única 

poboación coñecida en Coruña –nas praias de Louro e Lariño–, a súa conserva-

ción depende directamente de que non se urbanice nin se intensifique o uso 

turístico do tramo de costa onde vive. Esta urbanización (xa iniciada nalgunhas 

zonas próximas) tamén acabaría coa maioría da herpetofauna deses hábitats, 

como xa o fixo nunha boa parte das Rías Baixas.

Os profundos cambios que tiveron lugar na práctica totalidade do territorio 

galego nas últimas décadas orixinaron un marcado declive das poboacións de 

anfibios e réptiles. Os cambios negativos que se detectaron a finais do século 

pasado para a herpetofauna (Galán 1999a), lonxe de remitir, incrementáronse 

notablemente no presente século XXI. Determinadas transformacións nos usos 

do solo teñen un custo claro en biodiversidade. Toca decidir que é o que se quere 

conservar e o prezo que se está disposto a pagar por iso.

O DECLIVE DOS ANFIBIOS E RÉPTILES EN GALICIA
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